
St. Bonifatiusschool
In de tweede helft van de jaren zestig wordt 

ten noorden van de Groninger binnenstad 

de wijk Selwerd gebouwd. Natuurlijk 

komen er ook scholen voor de katholieke 

wijkbewoners. Op 3 februari 1969 verricht de 

vicaris van het bisdom Groningen, G.G.H. van 

Dijk, de opening van de lagere school aan de 

Bottelroosstraat. “De erehaag van leerlingen 

en opgewekte klanken van het draaiorgel 

‘De Martinistad’, zorgden voor een feestelijke 

entree.” Het is “schitterend midwinterweer”, 

er zijn “vele lekkernijen en een enthousiast 

beleefde feestvreugde”.

Monseigneur Van Dijk memoreert in zijn 

openingsspeech de inspanningen van de KOC. 

Het bestuur heeft enkele jaren intensief met de 

gemeente overlegd over de totstandkoming 

van de nieuwe school, die de vijfde is in een 

seriebouw van tien scholen. De vicaris heeft 

”van nabij ... kunnen zien, hoe groot Uw 

inzet in tijd, zorg en moeite is, om het Kath. 

lager onderwijs in onze stad bestuurlijk en 

administratief zo optimaal te runnen.” Zijn 

toespraak maakt duidelijk dat de kerk tussen 

kerk en school nog een sterke verbondenheid 

ziet. Van Dijk: “De school is na het gezin het 

tweede leefmilieu van ’t kind, een hulpmiddel 

tot zijn gewetensvorming. Vanuit dat oogpunt 

is het van grote waarde als op school dezelfde 

sfeer heerst als thuis en als het onderwijs is 

afgestemd op de katholieke levensopvatting.”

Overal in de stad Groningen bestaat 

in de jaren zestig grote behoefte aan 

schoolgebouwen. De Bonifatiusschool 

wordt nog uitgebreid in het jaar 1971. De 

bijbehorende kleuterschool krijgt als eerste te 

maken met het afnemende aantal leerlingen. 

De kleuterschool aan de Bottelroosstraat 

moet in 1972 worden opgeheven. Dat gebeurt 

noodgedwongen midden in het schooljaar, 

ondanks pogingen van het bureau en het 

bestuur van de KOC om dit uit te stellen. 

De gang van zaken zorgt voor “een scherpe 

controverse” met het oudercomité.

Ook de lagere school trekt in de jaren zeventig 

minder leerlingen. Sluiting lijkt onvermijdelijk 

als het aantal leerlingen op de school in 1976 

onder het wettelijk vereiste minimum dreigt te 

zakken. Door acties van de Ouderwerkgroep 

‘Bonifatiusschool Moet Blijven’ kan de school 

open blijven. De KOC gaat bij de Kroon 

met succes in beroep tegen de sluiting en 

krijgt een jaar uitstel. Maar per 1 augustus 

1977 valt dan toch het doek voor de Sint 

Bonifatiusschool aan de Bottelroosstraat. Het 

schoolgebouw biedt daarna onderdak aan 

de Niewold school, een onderdeel van het 

Noorderpoort. Het gebouw wordt in 2007 

door Noorderpoort verkocht aan In (Nu Lefier).
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